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RESULTADO FINAL MESTRADO - INDEFERIDOS 

Processo nº Nome Motivo do indeferimento detalhado Deferido ou 
Indeferido Análise do Pedido de Reconsideração Resultado da análise

23069.154882/2018-71 André Luis Furtado da Hora 1) Sem assinatura da chefia. Indeferido Não solicitou Indeferido

23069.154847/2018-51 Edilene de Melo Teixeira 1) No requerimento, o campo "Justificativa" não foi preenchido. Indeferido
Indeferimento mantido porque o pedido de reconsideração apresentado não atende o 

disposto no item 9.6 do edital e está faltando assinatura do requerente,  faltando assinatura 
da chefia imediata e/ou preenchimento de algum campo do formulário (item 5.1);

Indeferido

23069.154049/2018-20 Elazimar Menezes 1) No requerimento, o campo "Justificativa" não foi preenchido. Indeferido

Indeferimento mantido com base no item 9.6 do edital: "Não serão aceitos pedidos de 
reconsideração que proponham a inclusão e/ou a alteração de documentos no processo, 
bem como proponham a assinatura e/ou o preenchimento de campo obrigatório que foi 

deixado em branco no Formulário de Inscrição e/ou no Termo de Compromisso, 
conforme previsto no item 6.1.2 e 6.1.3."

Indeferido

23069.154341/2018-42 Jaqueline Costa Batista Rocha 1) Servidor externo, não é do quadro ativo da UFF. Indeferido Não solicitou Indeferido
23069.154611/2018-15 Michele da Silva Ferreira Grativol 1) No requerimento, o campo "Justificativa" não foi preenchido. 2) Sem assinatura da chefia. Indeferido Não solicitou Indeferido

23069.154139/2018-11 Rafael Ribeiro Macharete 1) A última avaliação de desempenho está pendente. 2) O servidor que seria o chefe assinou com o cargo de 
ingresso na UFF, não com a função de chefia.

Indeferido Indeferimento mantido porque não foi localizada atribuição de chefia no SIRH e não foi 
apresentado ato comprobatório de nomeação da mesma. Indeferido

23069.154602/2018-24 Wandréia Lúcia de Souza do Nascimento 1) No requerimento, o campo "Justificativa" não foi preenchido. 2) Sem assinatura da chefia. Indeferido Não solicitou Indeferido


